
  Przygotowała: Agnieszka Urban 

Zestaw nr 6 

USTNY ZESTAW EGZAMINACYJNY 

z języka angielskiego 

2 minuty – Rozmowa wstępna 

Pytania znajdują się tylko w zestawie egzaminatora: 

1) Isit a good idea to work  during  summer  holiday? 

Why?/ why not? 

2) What  is  your favourite season of theyear? Why? 

3) Is  it  good to have a big family? Why? / why not? 

4) Do you  like  spending  free time with friends? 

Why? / why not? 

4 minuty – Zadanie 1. Rozmowa z odgrywaniem roli. 

Planujecie z koleżanką z zagranicy kampanię dotyczącą 

ochrony środowiska lokalnego. W rozmowie porusz 

następujecie kwestie: 

 Sposób reklamy 

 Zachęta uczniów do udziału w kampanii 

 Sposób dokumentacji akcji 

 Nagrody dla najbardziej aktywnych uczniów 

Rozmowę rozpoczyna zdający. 

3 minuty – Zadanie 2. Rozmowa na podstawie ilustracji. 

 

Źródło: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ustr%C3%B3j_polityczny_Polski#/media/File:Zgromadz

enie_Narodowe_4_czerwca_2014_Kancelaria_Senatu_03.JPG, Autor: Katarzyna 

Czerwińska - Senat Rzeczypospolitej Polskiej, CC BY-SA 3.0 pl 

Opisz zdjęcie  

Pytania egzaminującego (tylko w zestawie egzaminatora) 

1) Why  are  there so many people  in  this 

parliament? 

2) Do you think that politicians are  honest and 

responsible people? Why? / why not? 

3) Tell us about any international conflicts that you 

read  or  watched on TV last time. 

5 minut – Zadanie 3. Rozmowa na podstawie 

materiału stymulującego. 

Twoja klasa postanowiła zwrócić uwagę na problemy   

niepełnosprawności. Chcecie rozwiesić w szkołach 

jeden z plakatów. 

 Wybierz ten plakat, który twoim zdaniem, będzie 

bardziej odpowiedni i uzasadnij swój wybór. 

 Wyjaśnij, dlaczego odrzucasz drugą propozycję. 

 

 
1) Źródło: 

https://www.google.pl/search?noj=1&tbs=sur%3Af&tbm=isch&sa=1&

q=ludzie+niepe%C5%82nosprawni+-

+mat+lucas&oq=ludzie+niepe%C5%82nosprawni+-

+mat+lucas&gs_l=img.3...108960.111671.0.111945.12.12.0.0.0.0.175.

1283.0j9.9.0....0...1c.1.64.img..9.3.457.QezBh-

dwW5Y#imgrc=IFqaIt4B2si_sM%3A 

 Admiralty. - Originally uploaded to Flickr as I want that one!, Autor: 

Little Britain comedians David Williams and Matt Lucas at Live 8, CC 

BY 2.0 

 

2) Źródło: http://www.snipview.com/q/Australian_skiers, Autor: Australian 

Paraolympic Committee [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Common 

 

Pytania egzaminującego (tylko w zestawie 

egzaminatora) 

 

1) What  kind of problems do disabled people have 

every  day?  

2) How  can we fight  with smoking and other 

addictions in  schools  in Poland? 
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